
EXTRACTO PROGRAMACIÓN ED. FÍSICA 2022/23 
 

TEMPORALIZACIÓN: 

Descrición das Unidades Didácticas: Obxectivos, Contidos, Estándares de aprendizaxe e procedementos de avaliación e cualificación.  

 

2ºESO –  4º ESO 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

 

1. Respecta os hábitos de aseo persoal e indumentaria durante todas as sesións.  

2. Recoñece de xeito básico a estrutura dunha sesión de actividade física coa intensidade dos esforzos realizados 

3. Distingue de xeito básico o impacto que pode ter a alimentación nun estilo de vida saudable.  

4. Identificar os riscos que unha actividade pode supor para un mesmo o para os demais.  

5. Prepara e realiza fases de activación e recuperación de acordo cos contidos principais da sesión  

6. Adapta a intensidade do esforzo controlando a frecuencia cardíaca correspondente ás marxes de mellora da condición física 

7. Identifica de xeito básico as características que deben ter as actividades físicas de resistencia, flexibilidade e forza xeral para ser           
consideradas saudables, e lévaas á práctica. 

8. Iniciase na participación activa das actividades para a mellora das capacidades de resistencia, flexibilidade e forza xeral desde un 
enfoque saudable,  utilizando os métodos básicos para o seu desenvolvemento. 

9. Realiza os test de condición física deseñados e interpreta os resultados en forma de nivel de mellora acadado. 

10. Alcanza niveis de condición física saudable acordes ao seu momento de desenvolvemento motor e ás súas posibilidades. 

11. Aplica os fundamentos de hixiene postural na práctica das actividades físicas como medio de prevención de lesións. 

12. Utiliza as TIC para desenvolver os contidos conceptuais da unidade didáctica así como para presentar e interpretar os seus resultados 
nos test de avaliación da condición física.  

 

CONTIDOS XERAIS DA ASIGNATURA 
 
1 AVALIACIÓN.  
U.D. 1 Condición Física  
U.D. 2 Actividades Ximnásticas   
 
2 AVALIACIÓN. 
U.D. 3 Voleibol    
U.D. 4 Balonmano    
U.D..5 Actividades Expresivas e  Xogos tradicionais . 
 
3 AVALIACIÓN.  
U.D. 6  Baloncesto     
U.D.7  Bádminton   
U.D. 8  Act. Naturaleza , Orientación , Btt. Escalada.     
 
Grao mínimo de consecución para superar a materia.  
Baseándonos nos estándares de aprendizaxe de cada curso e unidade didáctica, establecemos o grao mínimo de consecución que o alumno/a 

terá que conseguir para superar a  materia na convocatoria ordinaria e extraordinaria. 

 

Prerrequisitos: 

Asistencia e puntualidade. Dacordo co NOFC 

Roupa e material axeitado. 

Actitude positiva, participativa. 

Respeto polos compañeiros o profesor e o material e instalación. 

Tamén compre: 

Superar, cun mínimo da metade da valoración ,tódalas probas da asinatura tanto no apartado práctico coma teórico , Aula Virtual, E-dixgal, 

traballos , etc. 

 

Contidos de carácter práctico, apoiados por material audiovisual: 

Condición física: partes da sesión,realizar un quencemento xeral, control pulsaciones, entrenamento básico da resistencia aeróbica e anaeróbica, 

da forza resistencia, exercicios de Stretching ( todo o corpo). 

Ximnasia artística:  traballo mínimo de coordinación e equilibrio: control do corpo nos 3 eixes do espazo, execución básica de : volteo adelante, 

atrás, equilibrio brazos (con axuda) iniciación minitramp. 

 



Voleibol: O campo, técnicas básicas: posición básica, toque dedos, antebrazos, saque, nocións mínimas de defensa, orden da xugada, ataque 

básico. Nocións simples da táctica individual e colectiva. 

Balonmán: O campo, técnicas básicas: posición básica,bote,  pases, tiros , penalti ,defensa individual, nocións mínimas de defensa 6:0 ,ataque 

básico 3:3, traballo básico do porteiro. Nocións simples da táctica individual e colectiva. 

Actividades Expresivas e Xogos Tradicionais. Coñecemento e práctica dos xogos da zona. 

Baloncesto: O campo, técnicas básicas: posición básica , tipos de botes, tipos de pases, tiros , ,defensa individual, nocións mínimas de defensa 

zona ,ataque básico ,. Nocións simples da táctica individual e colectiva. 

Actividades Expresivas e Xogos Tradicionais. Coñecemento e práctica dos xogos da zona. 

Actividades Natureza: A orientación : nocións básicas sobre manexo de plano,compás, orientación natureza,  

A bicicleta de montaña, aspectos de seguridade, mecánica e conducción. 

Escalada deportiva en rocódromo: nocións básicas sobre aseguramento, técnicas de progresión. 

Este grao mínimo de adquisición dos estándares de aprendizaxe deberá ir progresivamente afianzándose no alumnado mediante a repetición de 

tarefas e variantes. Isto  fara que ditos estándares crecerán en complexidade ao largo dos cursos . 

 

 Na convocatoria de setembro, na que o alumno terá que estar provisto de roupa e material de aseo para realizar as sesións. En caso de ter algún 

problema de exención temporal os alumnos/as terán que demostrar a adquisición dos contidos conceptuais.  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 A nota final do alumno/a determinará o seu progreso no proceso de ensino-aprendizaxe e a adquisición das competencias e estándares 

de aprendizaxe pensados para ese curso, haberá tres avaliacións e en cada unha de elas estableceremos unha cualificación que tentará valorar 

os aprendizaxes das unidades didácticas establecidas na temporalización.  

A cualificación sairá dunha media ponderada que se establecerá en base a os tres ámbitos nos que baseamos as actividades de 

avaliación: os conceptos, os procedementos e as actividades e valores. Debido ao carácter eminentemente práctico da nosa materia, os 

procedementos son os que terán maior peso á hora de obter a cualificación do alumno, pero para evitar o abandono de os demais ámbitos do 

aprendizaxe, o alumno terá que superar en un 50% a nota de cada un dos ámbitos.  

                            2º - 4º  ESO                                     

CONCEPTUAIS                        30%                                        

PROCEDIMENTAIS           50%                                        

ACTITUDINAIS           20%                                        

PARA ACADAR CUALIFICACIÓN  DE SUFICIENTE TERÁ QUE SUPERARSE O 50% DA NOTA EN CADA UN DOS ÁMBITOS  

Observación: e imprescindible acudir ás sesións prácticas coa roupa e calzado apropiado para á realización de actividade física e útiles de 

aseo para o remate da mesma. O no cumprimento de esta norma implica o suspenso na materia (4 faltas de material por avaliación) xa que 

denota unha falta total de interese. Por outra banda a persistencia de faltas sen xustificar suporán a perda de dereito a avaliación continua 

(recollido no NOF). 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

Son o conxunto de técnicas e documentos que nos facilitan a recollida e procesamento de informacións e datos sobre as aprendizaxes 

dos alumnos. Utilizaremos: 

Para a obsevación de condutas ou aprendizaxes: 

-Rexistro anecdótico: Descrición dalgún feito concreto 

-Listas de control: Presenza ou ausencia dunha conduta (si, non, R) 

-Escalas de clasificación: Valoración dunha tarefa: Cualitativa ou  cuantitativa 

-Diario de clase: anotacións de condutas o aprendizaxes. 

Contidos conceptuais Test 

-Probas escrita (con distintos tipos de pregunta) 

-Traballos investigación e exposición 

-Probas de desenvolvemento (preguntas longas, curtas, comentarios texto..) 

-Busca de información, indagación enquisas 

…Contidos procedimentais Probas de execución 

-Baterías de C.F., probas de habilidade motora. 

-Realización dunha actividade ou habilidade previamente verbalizada polo profesor ou polo alumno. 

-Resolución de problemas motores. 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 A cualificación pode ser negativa en algunha das avaliacións, polo que o departamento establece unha serie de mecanismos de 

recuperación e reforzo que permitan poder acadar os estándares de aprendizaxe antes do remate do curso.  



 Aqueles alumnos que non superen algunha avaliación positivamente terán a oportunidade de recuperar mediante a realización novas 

probas antes da avaliación ordinaria. Estas probas irán determinadas polos estándares de aprendizaxe non superados.  

PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

O alumno que non consiga superar a materia na convocatoria de xuño, terá outra oportunidade en setembro, na que se aplicarán probas 

para a obtención do grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe por curso e unidade didáctica.  

 

Palas de Rei  a 18 de Setembro do 2022 

 

O xefe de departamento: Francisco Varela Lorenzo. 

 

 


